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मिाराज आर्रुपतढील समस्या! 
मिाराजांिे सरदार एकत्र येर्ार्, र्वे्िा एका 
लांबलिक मेजाभोवर्ी बसर्ार्. मेजाच्या 
शेवटच्या टोकावरील सरदाराला आपला आवाज 

ऐकू गेला पाहिजे, म्ििून मिाराजांना मोठ्या 
आवाजार् ओरडून बोलावे लागर्.े िी समस्या 
सोडवण्यासाठी सर कंफरन्स आणि अॅसमटरिी 
मिोदया डाय यािून िांगले मेज (टेबल) बनवू 
शकर्ार् का?   

या गमर्ीदार गोष्टीरू्न र्तम्िाला राजवाड्यािा 
दौरा घडेल, िेळांिे सामने पािायला समळर्ील 

आणि सर कंफरन्ससोबर् प्रवास करर्ा येईल. र् े

भववष्याला व्यापून रािील अशा ववलक्षि 

आकारािा  शोध घेर् आिेर्. गोंगाट करिारे 

सरदार, एक िर्तर सतर्ार आणि कसरर्ी 
दािविारा जादगूार िे सगळेि र्तमच्या 
गमर्ीजमर्ीर् भर टाकर्ील.  

 



फार फार वर्ाांपूवी, केमलॉट नावाच्या देशार्, अनेक सरदार आणि कत लीन स्त्रिया 
रािार् असर्. तयांिा राजा एक पराक्रमी, परंर्त दयाळू मािूस िोर्ा. तयािे नाव िोर्,े आर्रु. 

तयाच्या कारककदीर् राज्यार् शांर्र्ा आणि धनधान्यांनी यतक्त समदृ्धी नांदर् िोर्ी.  तयािी 
प्रजा सतिार् रािार् िोर्ी.  

एकदा तयांनी राज्याच्या उत्तर सीमेवर शेजारी राज्यािे सैन्य एकत्र िोर्ाना पाहिले. 

तया सैन्याला घेराव घालिारे असे ओळिले जार् असे. र् ेयतद्धािी र्यारी करर् िोर्,े असे 

वाटर् िोर्.े मिाराज आर्रु यांनी या पररस्त्रस्र्र्ीवर ििाु करण्यासाठी आपल्या सवाुर् शूर 

सरदारांना बोलावून घेर्ले.   



सारे सरदार घोड्यांवर स्वार िोऊन वेगाने मिाराजांच्या राजवाड्यार् 

पोिोिले. सर कंफरन्स िे प्रमति सरदार नस्त्रजकि रािार् िोर्.े र् ेतयांच्या 
कत टत ंबबयांसमवेर् आले. सर कंफरन्स यांिे लग्न अॅसमटर शिरार् रािािाऱ्या 
डाय या कत लीन िीशी झाले िोर्.े  

तयांच्या मतलािे नाव िोर्,े रेडडयस. र्ो हदसायला िूप लिान िोर्ा. पि 

तयािी र्ीक्ष्ि बतद्धी आणि अमयाुद उजाु तयाच्या उंिीिी आणि वयािी उिीव 

भरून काढर् िोतया.  
 



पहिल्या हदवशीच्या ििेर् मिाराज आपल्या सव ुसरदारांसोबर् बसले. 

मिोदया डाय या सर कंफरन्स यांच्या शेजारी बसल्या.  

“ओि,” मिाराज कण्िले, “माझ्या घश्यार् दतिायला लागलंय. मेजाच्या 
तया टोकापयांर् आवाज पोिोिण्यासाठी मला मोठ्याने बोलावं लागरं्. 

सगळयांनाि मोठ्याने बोलावं लागरं्. तयामतळे मला अस्वस्र् वाटरं्.” 

“र्तम्िी मेज ठीक का करून घेर् नािी?” मिोदया डाय यांनी सतिवले.  



“र् ेकसं करर्ा येईल?” सर कंफरन्सने वविारले.  

“बघा,” मिोदया डाय म्ििाल्या, “आपि मेज अधाु कापून घेऊ. िे मेजािं 
चित्र बघा. तयाच्या दोन बाजू जास्र् लांबीच्या आिेर् आणि दोन बाजू आिूड 

लांबीच्या आिेर्. आपि मेज अध ुकापलं र्र दोन सारिे भाग बनर्ील. तयांच्या 
जास्र् लांबीच्या बाजू एकमेकांना चिकटून ठेवल्या र्र मेजाच्या सव ुबाजू सारख्या 
लांबीच्या िोर्ील.” 

“मिोदया, िी िांगली कल्पना आिे!” सर कंफरन्स यांनी जॉ ऑफ 

मेट्रीच्या सतर्ाराला बोलावून घेर्ले व र्ाबडर्ोब कामाला सतरुवार् केली.  

पतढल्या हदवशी, नवे मेज र्यार झाले. सगळयांनी तया अद्भरू्, िौरसाकृर्ी 
मेजाबद्दल आपली मर् ेनोंदवली. पि मग आििी एक समस्या उद्भवली.  



जेव्िा कत िी भार्ि करर् असे, र्वे्िा मेजाच्या प्रतयेक कोपऱ्यार् बसलेले 

सरदार एकमेकांमध्ये कत जबूज करू लागर्.  

सर गॅलािड उद्गारले, “मिाराज आर्रु, आपले िे सरदार अशी कत जबूज करर् 

असर्ाना ििा ुकशी करायिी?” 

“सर गॅलािड बरोबर बोलर्ायर्,” मिाराज आर्रु उत्तरले. “आपि इरे् शत्रतंपासून 

आपल्या देशािे रक्षि करण्याबाबर् ििाु करायला जमलोय, कत जबूज करायला नािी.” 

ििेनंर्र, मिाराज आर्रु यांनी सर कंफरन्स यांना म्िटले की ििेसाठी नवा मेज आिला 
पाहिजे. तया रात्री, सर कंफरन्स यांनी मिोदया डाय यांना िौरसाकृर्ी मेजाबाबर् आलेल्या 
समस्येिी माहिर्ी हदली.  

क्षिभर वविार करून मिोदया डाय म्ििाल्या, “आपि िौरसाकृर्ी मेज तयाच्या 
किरेुर्ेवर कापले र्र. मग बनलेले दोन भाग एकत्र करून बफीच्या आकारािे मेज र्यार 

िोईल.” 

मिोदया डाय यांनी एक चित्र बनवले आणि म्िटले, “मिाराज एका कोपऱ्यार् 

बसर्ील आणि र्तम्िी ववरुद्ध कोपऱ्यार्. मग प्रतयेकजि जवळजवळ असर्ील. 

आपले सरदार कत जबूज करू शकिार नािीर्.” 



चित्र पािून सर कंफरन्स यांनी तयार्ील कल्पनेस आपली पसंर्ी दशवुली. सतर्ार 

स्त्रजयो म्ििाला, “सतर्ार लोक या आकाराला समांर्रभतज िौकोन  म्ििर्ार्. मी उद्यापयांर् 

मेज र्यार ठेवर्ो.” 

पतढल्या हदवशी, सर लँसलॉट आणि सर गवैन िे समांर्रभतज िौकोनी आकारािे मेज 

बघून िकीर् झाले. इर्र लोकांनािी र् ेपसंर् पडले, पि राजा आर्रुला मेजाच्या एका 
टोकाला कोपऱ्यावर बसण्यािी कल्पना कािी रुिली नािी.  

सर कंफरन्स यांच्याशी बोलर्ाना मिाराजांनी सरदारांना र्लवारबाजीिा 
सराव करण्यास परवानगी हदली.  

“सर कंफरन्स, मेजािा िा कोपरा मला र्लवारीसारिा ितपर्ोय. आपल्याला 
यतद्ध टाळण्यासाठी काय करावं, यािा वविार करिं गरजेिं आिे. पि िे मेज र्र मला 
लढण्यासाठी चिर्वरं्य. याला ठीक करर्ा येईल?” 

“मी तयाला ठीक करायिे पतरेपूर प्रयत्न करर्ो,” सर कंफरन्स म्ििाले.  



तया हदवशी दतपारी, सर कंफरन्स यांनी मैदानाजवळ उभे रािून सरदारांना 
सराव करर्ाना पाहिले. र्ो एक सतंदर हदवस िोर्ा. आभाळ ननरभ्र िोर्.े झेंड ेवाऱ्यावर 

फडकर् िोर्.े सर गवैन यांिा झेंडा ननळा िोर्ा  तयावर ससिंािे चित्र िोर्.े सर टोरे 

यांिा झेंडा हिरवा िोर्ा आणि तयावर गरुडािे चित्र िोर्.े सव ुझेंड ेसारख्याि बत्रकोिी 
आकारािे िोर्.े  

“छान,” सर कंफरन्स म्ििाले, “आपि बत्रकोिी आकारािा मेज बनवू!” 



सर कंफरन्स यांनी तवररर् स्त्रजयोला बोलावून घेर्ले आणि तयाला मेजाच्या नव्या 
आकाराबद्दल समजावले. स्त्रजयो म्ििाला, “आपि समांर्रभतज िौकोनी आकाराच्या मेजाला 
तयाच्या एका किरेुर्ेवर कापलं, र्र आपल्याला दोन बत्रकोि समळर्ील. पि तयार्ला एक 

बत्रकोि कदाचिर् िूप छोटा असेल.” 

मग तयांनी ननयोजीर् बत्रकोिी मेज कापला, र्ेव्िा तयांना जािवले की मेजाच्या प्रतयेक 

बाजतवर िार लोक बसू शकिार नािीर्. “कािी वेगळा वविार करू, स्त्रजयो,” सर कंफरन्स म्ििाले 

आणि र्े मेजाच्या आकारािी ििाु करण्यास मिोदया डायकड ेगेले.  

इरे् कापा  

इरे् कापा 

“बरोबर आिे,”मिोदया डाय म्ििाल्या. “बत्रकोि िूप लिान िोर्ील. 
कोपरे िे असे कापा, म्ििजे अष्टकोन बनेल. बघा, सतटला प्रश्न.”  



सरदार अष्टकोनी मेजाभोवर्ी बसले. प्रतयेकाला मेजािी एक पूि ुबाजू िवीशी 
वाटर् िोर्ी. पि मेजाला फक्त आठि बाजू िोतया आणि सरदार िोर् ेबारा. कोि 

आपली बाजू दतसऱ्याशी वाटून घेईल?  

मिाराजांकड ेस्वर्:िी एक पूि ुबाजू असायला िवी, यावर तयांिे दतमर् नव्िर्े. 
कारि र्े तयांिे नेर्ा िोर्.े पि मग सार् बाजू आणि तयांच्यासाठी अकरा सरदार 

सशल्लक रािार् िोर्.े  

“सरदारांनो, कािी ननस्त्रिर् व्यवस्र्ा िवी,” मिाराज आर्रु शांर्पिे म्ििाले.  

“आपि इरे् आपल्या देशाच्या रक्षिािी योजना बनवण्यासाठी गोळा झालोय, िे 

ववसरू नका. या मेजामध्ये बाजू आणि कोनांिी समस्या आिे. तयाच्यावर बसून आपि 

ििाु कशी करायिी? सर कंफरन्स, सतर्ाराला अंड्याच्या आकारािा मेज बनवायला सांगा. 
कदाचिर् तयानंर्र आपि एका समूिासारिे बसू शकर्ो.” 



सर कंफरन्स यांनी स्त्रजयोला अंडाकृर्ी मेज बनवण्यािा आदेश हदला.  

स्त्रजयो म्ििाला, “असा मेज बनविं अवघड आिे, कारि तयाला सरळ 

बाजति नािीर्. मी लगेि बनवायला घेर्ो.” 

सरदार पतन्िा गोळा झाले. अंडाकृर्ी मेज पािून र् ेप्रभाववर् झाले. सर लँसलॉट 

यांनी या प्रसंगाननसमत्त पेले उिलून मद्यािा आस्वाद घेण्यास सतिवले.   

सव ुसरदारांनी आपले पेले उिलले, पि मेजाच्या टोकांना मोठा गोंधळ झाला.  

अंडाकृर्ी मेजाच्या टोकांना असलेल्या सरदारांनी आपले पेले उिलले र्ेव्िा र् े

मिाराजांना धडकले. नर्रे् कत िाकडिेी पतरेशी जागा नव्िर्ी.  

कािी सरदार आपसांर् वाद घालू लागले. मग मिाराज आर्रु ओरडले, “र्ांबा! सर 

कंफरन्स यांना सोडून सगळे ननघून जा. आपि उद्या भेटू.” 



मिाराज आर्रुशी ििाु करून सर कंफरन्स ननराश अवस्रे्र् घरी परर्ले.  

रेडडयस म्ििाला, “बाबा, माझ्यासमोर एिादी समस्या उभी राहिली, र्ी 
सोडविं मला कठीि जाऊ लागलं र्र मी र्ोडा वेळ वेगळयाि गोष्टीर् मन गतंर्वर्ो. 
आपि र्ोडा वेळ कफरायला जाऊया का?” 

मग तया हदवशी दतपारी, सर कंफरन्स, रेडडयस आणि मिोदया डाय घोडसे्वारी 
करायला गेले. र्ोड्या वेळाने रेडडयस ओरडू लागला, “बाबा, बघा! एक झाड पडलंय!”   

“िरंि की,” कंफरन्स म्ििाले.  



“बघा बाबा, र्तमिं मेज!” 

झाड जवळून बघण्यासाठी मिोदया डाय नर्च्या घोड्यावरून उर्रली. बतंध्याजवळ 

जाऊन, आपल्या टािांवर उभे रािून नर्ने आपले िार् वर र्ािले. नर्िी बोटे झाडाच्या 
बतंध्याच्या वरच्या कडलेा जेमर्ेम पोिोिली.  

“िे झाड िूप मोठं आिे,” र्ी म्ििाली. “यािा बतंधा र्र माझ्या उंिीपेक्षा जास्र् उंि 

आिे. यािं लाकूड उत्तम दजाुिं हदसरं्य.” 

मग सर कंफरन्स यांनी मेज बनवण्यासाठी  स्त्रजयोला झाडाच्या बतंध्यािा एक काप 

घ्यायला सांचगर्ले.  

“बािेिी साल काढू नका, र्ी र्शीि रािू दे,” तयाने स्त्रजयोला म्िटले, “मला सालीिा 
िडबडीर्पिा बरा वाटर्ो.” 

 तयाच्या मदर्नीसांनी झाडािा मिाकाय बतंधा बनघर्ला. मग तयांनी र्ो वजनदार 

बतंधा एका बैलगाडीर् लादला आणि स्त्रजयोच्या कायशुाळेर् नेला. स्त्रजयोने रात्रभर काम 

करून नवा मेज बनवला.  



पतढल्या हदवशी सरदार गोळा झाले र्वे्िा मेज र्यार झाले िोर्े. सगळेजि समाधानी 
हदसले. आर्ा कत िी ओरडले वा कत जबतजले नािी. आपल्याला कोपऱ्यार् टाकले वा जाळयार् 

अडकवले असे कत िाला जािवले नािी. कत िाच्या पोटार् दतिले नािी आणि कत िाला 
गतदमरल्यागर् वाटले नािी.  

मेजाभोवर्ी सगळेजि समान स्र्ानांवर िोर्.े तयांनी बरीि ििाु केली आणि शेवटी 
ननियु घेर्ला की शेजारी देशांशी शांर्र्ा रािण्यािा प्रयत्न करिे, िाि समस्येवरील सवाुर् 

िांगला उपाय आिे. मिाराज आर्रु यांना या ननियुाने आनंद झाला.  तयांनी तया रात्री िा आनंद 

साजरा करायिे, असे जािीर केले.  

मग सवजुि संगीर्, नतृय आणि मेजवानीिा आस्वाद घेऊ लागले. अिानक 

संगीर् बंद झाले. एक दरू् धावर् आला. तयाने मिाराज आर्रु यांना एक सील केलेला 
लिोटा हदला. र्ो वािून मिाराजांनी स्त्रस्मर् केले.  

“सभ्य स्त्रियांनो, सरदारांनो आणि पाितण्यांनो, माझ्याकड ेएक उत्तम बार्मी आिे. 

आपले शेजारी आपल्यावर िल्ला करण्यािी योजना बनवर् नािीयर्. र् ेफक्त तयांच्या 
राज्याच्या क्षेत्रािे मोजमाप करर्ायर्. याने आपल्या देशार्ील शांर्र्ा भंगिार नािी!” 



“ितरे!” सवाांनी जयघोर् केला. मग राजाने िार् उंिावून सवाांना शांर् रािाण्यािी सूिना 
केली.   

“आपले राज्य वािवण्यासाठी जे सरदार या मेजावर जमलेयर्, तयांच्या सन्मानार् ु

आजपासून र् ेवर्तळुाकार मेजािे सरदार म्ििून ओळिले जार्ील.   

आपि कंफरन्स, मिोदया डाय आणि तयांिा मतलगा रेडडयस यांिेिी आभार मानूया. कारि 

तयांनीि िे वर्तळुाकार मेज प्रतयक्षार् आिलं.”  

सगळे पतन्िा जयघोर् करू लागले.  

“सशवाय, अॅसमटरच्या मिोदया डायिी िार् र्ािलेल्या स्त्रस्र्र्ीर्ील उंिी 
मेजाच्या दोन ववरुद्ध टोकांमधील अंर्राइर्की आिे. म्ििून या मापाला आम्िी 
नर्िं नाव देर्ोय. आपि या अंर्राला आजपासून डायामीटर (व्यास) म्ििू.” 

  

 “व्यास” 



“मला रेडडयसिािी असभमान वाटर्ोय,” मिाराज आर्रु म्ििाले. “एक हदवस र्ो 
नक्कीि एक िांगला सरदार बनेल. र्ो हदसायला िूप लिान वाटर्ो, पि तयाच्या डोक्यार् 

मोठमोठ्या कल्पना घोळर् असर्ार्.” सवाांनी मान डोलावून टाळया वाजवल्या. “म्ििूनि, 

वर्तळुाच्या कें द्रापासून कडपेयांर् असलेल्या अंर्राला आजपासून आपि रेडडयस (बत्रज्या) 
म्ििू.” 

आणि शेवटी, आपि बतवद्धमान कंफरन्सला कसं ववसरू शकर्ो? आपल्या मेजाच्या 
कडवेरिी साल र्शीि ठेवायिी कल्पना तयािीि िोर्ी. म्ििून आजपासून कोितयािी 
वर्तळुाच्या कडेला आपि तयांच्या नावाने ओळिूया. वर्तळुाच्या कडलेा आपि 

सरकंफरन्स (पररघ) म्ििू.” 

RADIUS (बत्रज्या) 

CIRCUMFERENCE  

(पररघ) 



सर कंफरन्स यांनी राजाला झतकून नमस्कार केला. सव ुलोक तयाच्या 
सन्मानार् ुउभे राहिले, जयजयकार करू लागले आणि पाय जसमनीवर आपटू 

लागले. िा राज्यार्ील र्ोपयांर् झालेला सवाुर् अववस्मरिीय असा आनंदी सोिळा 
िोर्ा.  

समाप्त 


